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                    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Α.  Διδακτικές ώρες 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

 

Τετάρτη 16/10 Γνωριμία – αυτοπαρουσίαση  μελών 

παιδαγωγικής ομάδας 

 

Τετάρτη 23/10 Παρουσίαση συγγραφέα ( βιογραφία, 

εργογραφία, κοσμοαντίληψη) από την κ. Καννά 

Ελένη . 

Θεατρικό παιχνίδι – δραματοποίηση:  ρόλοι 

σύγχρονων  γυναικών 

 

Τετάρτη 30/10 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας. 

Θεατρικό παιχνίδι –δραματοποίηση:   σύγχρονες 

φόνισσες 

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 

Τετάρτη  6/11 Διερεύνηση δεξιοτήτων  παιδαγωγικής ομάδας 

από κ. Φανουράκη και συνεργάτες του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών 

 

Τετάρτη  13/11 Θεατρική- φιλολογική ανάλυση κειμένου – 

δραματοποίηση  1ου φονικού 

 

Τετάρτη  20/11 Θεατρική- φιλολογική ανάλυση  κειμένου – 

δραματοποίηση 2ου φονικού 

 

 



Τετάρτη  27/11 Παγκόσμια ημέρα θεάτρου . 

Συνάντηση του ομίλου  και βιωματικές δράσεις 

με την εποπτεία της κ. Φανουράκη και 

Καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 

Τετάρτη 4/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης πράξης  

Τετάρτη 11/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης σκηνής  

Τετάρτη 18/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης σκηνής και 

νοηματική ανάλυση της δεύτερης. 

Παράδοση στους μαθητές των θεμάτων των 

ερευνητικών εργασιών ( project) 

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

 

 

Τετάρτη 8/1 Προετοιμασία δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 15/1 Δραματοποιημένη απόδοση δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 22/1 Δραματοποιημένη απόδοση δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 29/1 Νοηματική ανάλυση και προετοιμασία τρίτης 

σκηνής 

 Έλεγχος της πορείας των ερευνητικών εργασιών 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

 

Τετάρτη 5/2 Δραματοποιημένη απόδοση τρίτης σκηνής  

Τετάρτη 12/2 Δραματοποιημένη απόδοση τρίτης σκηνής  

Τετάρτη 19/2 Νοηματική ανάλυση και προετοιμασία τέταρτης 

σκηνής 

 

Τετάρτη 26/2 Ανίχνευση στερεοτύπων μέσα στο λογοτεχνικό 

έργο και  αναζήτησή τους μέσα στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία 

 Παράδοση ερευνητικών εργασιών για διόρθωση 

 



 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Τετάρτη 5/3 Εισήγηση της κ. Καννά Ελένης   

Τετάρτη 12/3 Ολοκλήρωση της παρουσίασης   

Τετάρτη 19/3 Εισήγηση του κ. Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου 

« Θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη» 

 

Τετάρτη 26/3 Εισήγηση του κ. Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου 

«Η ερμηνεία του Τριαδικού δόγματος και οι 

αξιολογικές συνέπειές του σε Ανατολή και Δύση» 

 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Τετάρτη 2/4 Εισήγηση της κ. Δημητροπούλου Βασιλικής 

«Ο ρόλος της φύσης μέσα στο λογοτεχνικό έργο»  

 

Τετάρτη 9/4 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

πεδίου και εκτίμησή τους. 

Επιστροφή ερευνητικών εργασιών στους 

μαθητές για την τελική διατύπωσή τους 

 

Τετάρτη 30/4 Παρουσίαση των  ερευνητικών εργασιών  

( περιλήψεων) από τις ομάδες εργασίας 

 

 ΜΑΪΟΣ  

Τετάρτη 7/5 Παρουσίαση των  ερευνητικών εργασιών  

( περιλήψεων) από τις ομάδες εργασίας 

 

Τετάρτη 14/5 Τελική συνάντηση 

Απολογισμός και αξιολόγηση της πορείας του 

ομίλου 

Σχεδιασμός για την επόμενη σχολική χρονιά 

(κατάθεση προτάσεων, χρονοδιάγραμμα 

δράσεων) 

 

                                                                                    ΠΑΤΡΑ 20/5/2014 

                                                                      ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

                                                                      ΚΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ  


